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 استحباب التذكري باملسيح الدجال

لُف يأمر ًا بعد حين، قال ون بالتَّذكير به حينكان السَّ

اريني   فَّ ا َينَْبِغي لُِكلِّ َعالٍِم َأْن »(: هـ1188اللَّه )ت  رمحه السَّ مِمَّ

َجاِل، َوََل ِسيََّما  اِل َبْيَن األَْوََلِد َوالنَِّساِء َوالرِّ جَّ َيُبثَّ َأَحاِديَث الدَّ

ِذي اْشَرَأبَّْت فِيِه ا لِفَتُن َوَكُثَرت فِيِه الِمَحُن، فِي َزَمانِنَا َهَذا الَّ

نَنِ  «َواْنَدَرَسْت فِيِه َمَعاَلُم الس 
(1)

. 

 

  

                                                            

 (.2/106( لوامع األنوار البهية )1)
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 صفات املسيح الدجال 

  المسيح الدجال: صفات

 .عظيم الجسم  - 1

ْيَر »قال تميم الداري رضي اللَّه عنه:  ، َفإَِذا فِيِه َدَخْلَنا الدَّ

 .لمرواه مس «َأْعَظُم إِْنَساٍن َرَأْيَناُه َقطُّ َخْلقا  

 .أمحر رجل  - 2

ُثمَّ َذَهْبُت َأْلَتِفُت؛ َفإَِذا َرُجٌل َأْحَمُر »ملسو هيلع هللا ىلص:  اللَّهقال رسول 

 .متفق عليه «َجِسيمٌ 

أي: عينه كأهنا حبة  -ة أعور العين؛ كأن عينه عنبة طافي  - 3

  .-بارزة  عنب

اَل َأْعَوُر الَعْيِن َوإِنَّ »ملسو هيلع هللا ىلص:  اللَّهقال رسول  جَّ الَمِسيَح الدَّ

  .متفق عليه «َطافَِيةٌ   َعْيَنُه ِعَنَبةٌ الُيْمَنى، َكَأنَّ 

ِجْلَدة  ُتْغِشي  أي: ،َغلِيَظة   َظَفَرة   ى عينه الممسوحةَعلَ   - 4

 .الَبَصرَ 
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اَل ََمُْسوُح الَعْيِن، َعَلْيَها َظَفَرةٌ »ملسو هيلع هللا ىلص:  اللَّهقال رسول  جَّ  إِنَّ الدَّ

 .رواه مسلم «َغلِيَظةٌ 

 من.ه كل مؤؤ( يقركافر - ر ف مكتوب بين عينيه )ك  - 5

َمْكُتوٌب َبْيَن َعْيَنْيِه َكافٌِر، َيْقَرُؤُه ُكلُّ »ملسو هيلع هللا ىلص:  اللَّهقال رسول 

 .متفق عليه «ُمْؤِمنٍ 

 .شعر رأسه متجعد  - 6

 «َقَططا   َرُجال  َجْعدا   َوَرَأْيُت َوَراَءهُ »ملسو هيلع هللا ىلص:  اللَّهقال رسول 

 .متفق عليه

عر كثيرُ   - 7  .الشَّ

اُل َأْعَوُر الَعْينِ »ملسو هيلع هللا ىلص:  اللَّهقال رسول  جَّ الُيْسَرى، ُجَفاُل  الدَّ

َعرِ   .رواه مسلم «الشَّ

  .َل يولد له  - 8

ُه ََل ُيوَلُد َلهُ »ملسو هيلع هللا ىلص:  اللَّهقال رسول   .رواه مسلم «إِنَّ
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 وبيان األحاديث الواردة يف ذلك ما يلي:* 

ُه َعنَْها َقاَلْت: قَ   - 1  اَل َعْن َفاطَِمَة بِنِْت َقْيٍس َرِضَي اللَّ

هِ  وُل ُس رَ  هِ : »ملسو هيلع هللا ىلص اللَّ ي َواللَّ ! َما َجَمْعُتُكْم لَِرْغَبٍة َوََل لَِرْهَبٍة، إِنِّ

اِريَّ َكاَن َرُجال  َنْصَرانِّيا ، َفَجاَء  َوَلكِْن َجَمْعُتُكْم ِِلَنَّ َتِميام  الدَّ

ُثُكْم  َثنِي َحِديثا  َواَفَق الَِّذي ُكْنُت ُأَحدِّ َفَباَيَع َوَأْسَلَم، َوَحدَّ

الِ  جَّ   … َعْن َمِسيِح الدَّ

ْيَر َطَلْقَنا ِسَراعا ، َحتَّى َدَخْلَنا َقاَل: فانْ  َأْعَظُم ، َفإَِذا فِيِه (1)الدَّ

ُه وَ   رواه مسلم. «َثاقا  إِْنَساٍن َرَأْيَناُه َقطُّ َخْلقا ، َوَأَشدُّ

هُ ْبِن ُعَمَر َرِضَي اَعِن   - 2 هِ  َقاَل َرُسوُل »َعنُْهَما َقاَل:  اللَّ  ملسو هيلع هللا ىلص: اللَّ

ْيَلَة فِي الَمَناِم عِ  َبْيَناَم َوفِي ِرَواَيٍة َلُهَما:  - ْنَد الَكْعَبةِ َأَرانِي اللَّ

 … - َأَنا َنائٌِم َرَأْيُتنِي َأُطوُف بِالَكْعَبةِ 

                                                            

ْيرِ:( 1)  .َكنِيَسة  ُمنَْقطَِعة   الدَّ
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َرُجال   - َمْرَيمَ  ْبنِ ا الَمِسيِح َأْي: َوَراَء  - َوَرَأْيُت َوَراَءهُ 

َجْعدا  
(1)

َقَططا   
(2)

مَّ ثُ َوفِي ِرَواَيٍة َلُهَما:  - ُيْمَنى، َأْعَوَر َعْيِن الْ 

َكَأْشَبِه َمْن َرَأْيُت  ،- َذَهْبُت َأْلَتِفُت؛ َفإَِذا َرُجٌل َأْحَمُر َجِسيمٌ 

ْبِن َقَطٍن، َواِضعا  َيَدْيِه َعَلى َمْنكَِبْي َرُجَلْيِن اِمَن النَّاِس بِ 

َيُطوُف بِالَبْيِت، َفُقْلُت: َمْن َهَذا؟ َقاُلوا: َهَذا الَمِسيُح 

اُل  جَّ  متفق عليه. «الدَّ

ُه َعنُْهَما َقاَل:  ُعَمرَ ْبِن ا َعنِ   - 3 هِ  ُل َقاَم َرُسو»َرِضَي اللَّ  ملسو هيلع هللا ىلص اللَّ

اَل  جَّ ِه بَِما ُهَو َأْهُلُه، ُثمَّ َذَكَر الدَّ  -فِي النَّاِس َفَأْثنَى َعَلى اللَّ

ي ، َفَقاَل: - فِي ِذْكِرهِ  (3)َفَأْطنََب َد الُبَخاِري  فِي ِرَواَيٍة: َزا إِنِّ

ا ِمْن َنبِيٍّ إَِلَّ َوَقْد َأْنَذَرُه َقْوَمُه، َلَقْد َأْنَذَرُه ُنوٌح َِلُْنِذُرُكُموُه، مَ 

َقْوَمُه، َوَلكِْن َأُقوُل َلُكْم فِيِه َقْوَل  َلْم َيُقْلُه َنبِيٌّ لَِقْوِمِه: 

                                                            

(1) :  .غير مسترسل الشعر َجْعدا 

(2) : َعِر.َشِديَد ُجُعوَدةِ  َقَططا    الشَّ

 َباَلَغ.َفَأْطَنَب:  (3)



 أحاديث الدجال  8

ُموا َتَعلَّ
(1)

َه َتَباَرَك َوَتَعاَلى َلْيَس بَِأْعَورَ   ُه َأْعَوُر، َوَأنَّ اللَّ  «َأنَّ

 متفق عليه.

ُه َعنُْهَما َقاَل:  ْبنِ اَعِن   - 4 اُل ِعنَْد ُذكِرَ »ُعَمَر َرِضَي اللَّ جَّ  الدَّ

َه َلْيَس بَِأْعَوَر َفَقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيِّ  َه ََل َيْخَفى َعَلْيُكْم، إِنَّ اللَّ إِنَّ اللَّ

اَل َأْعَوُر الَعْيِن  -َوَأَشاَر بَِيِدِه إَِلى َعْينِِه  - جَّ َوإِنَّ الَمِسيَح الدَّ

الُيْمَنى، َكَأنَّ َعْيَنُه ِعَنَبةٌ 
(2)

َطافَِيةٌ  
(3)

 متفق عليه. «

َقاَل »ُه َعنُْه َقاَل: َعْن َأَنِس ْبِن َمالٍِك َرِضَي اللَّ   - 5

هِ  َرُسوُل  َوَلْفُظ  - ر ف َمْكُتوٌب َبْيَن َعْيَنْيِه كو: ملسو هيلع هللا ىلص اللَّ

:  متفق عليه. «- َكافٌِر  الُبَخاِريِّ

هُ ْبِن الَيَمانِ  ُحَذْيَفةَ َعْن   - 6 َقاَل »َعنُْهَما َقاَل:   َرِضَي اللَّ

                                                            

ُموا: ( 1)  اْعَلُموا.َتَعلَّ

 َحبَُّة الِعنَِب الَمْعُروِف. ِعَنَبٌة:( 2)

. َطافَِيٌة:( 3)  َباِرَزة 
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هِ  َرُسوُل  اَل ََمُْسوُح الَعْينِ : ملسو هيلع هللا ىلص اللَّ جَّ إِنَّ الدَّ
(1)

، َعَلْيَها َظَفَرةٌ 
(2)

 

َكاتٍِب  -َغلِيَظٌة، َمْكُتوٌب َبْيَن َعْيَنْيِه َكافٌِر، َيْقَرُؤُه ُكلُّ ُمْؤِمٍن 

 رواه مسلم. «- َوَغْيرِ َكاتٍِب 

هُ بْ  ُحَذْيَفةَ َعْن   - 7 َعنُْهَما َقاَل: َقاَل  ِن الَيَماِن َرِضَي اللَّ

هِ  َرُسوُل  اُل َأْعَوُر الَعْيِن الُيْسَرى، ُجَفاُل : »ملسو هيلع هللا ىلص اللَّ جَّ الدَّ

َعرِ  الشَّ
(3)

 رواه مسلم. «

ُه َعنُْه َقاَل:  َأبِيَعْن   - 8  ْبنَ اَصِحْبُت »َسِعيٍد الُخْدِريِّ َرِضَي اللَّ

ةَ  إَِلى َصائِدٍ  َيْزُعُموَن  ؛َأَما َقْد َلِقيُت مَِن النَّاسِ  ، َفَقاَل لِي:َمكَّ

اُل  جَّ  .َأنِّي الدَّ

ِه  ُه ََل ُيوَلُد َلهُ َيُقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأَلْسَت َسِمْعَت َرُسوَل اللَّ   ؟إِنَّ

 .َقاَل: ُقْلُت: َبَلى

                                                            

 َمْوِضُع إِْحَدى َعْينَْيِه َمْمُسوح  مِْثَل َجْبَهتِِه َلْيَس َلُه َأَثُر الَعْيِن. ََمُْسوُح الَعْيِن: (1)

 ِجْلَدة  ُتْغِشي الَبَصَر. :َظَفَرةٌ  (2)

َعرِ: (3) َعِر.  ُجَفاُل الشَّ  َكثِيُر الشَّ
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 رواه مسلم. «َقاَل: َفَقْد ُولَِد لِي
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 حال الدجال اآلن

 حال الدجال اآلن:

ال حيٌّ اآلَن يف  - 1 جَّ   َجِزيرٍة مِْن ُجُزِر البحر.الدَّ

ما بين ُركبَتْيه و ،َيَداُه مجموعة  إىل ُعنِقهِ ؛ ُمقيَّد  بَوَثاٍق شديد  - 2

  .بالحديدموثق إىل كعَبْيه 

إِْنَساٍن  َفإَِذا فِيِه َأْعَظمُ »قال تميم الداري رضي اللَّه عنه: 

ُه وَ َرَأْيَناُه َقطُّ َخْلقا ،  إَِلى ُعُنِقِه، َما َبْيَن  َداهُ َثاقا ، ََمُْموَعٌة يَ َوَأَشدُّ

 .رواه مسلم «ُرْكَبَتْيِه إَِلى َكْعَبْيِه بِالَحِديدِ 

  .ُرَب قَ  خروُجه  - 3

ي ُأوِشُك َأْن ُيْؤَذَن لِي فِي الُخُروِج »عن نفِسه:  قال رواه  «َوإِنِّ

 .مسلم

 

 وبيان األحاديث الواردة يف ذلك ما يلي:* 

ُه َعنَْها َقاَلْت:  َعْن َفاطَِمَة بِنِْت َقْيٍس َرِضَي  َسِمْعُت نَِداَء »اللَّ
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ِه  -الُمنَاِدي  ََلَة َجامَِعًة،  - ملسو هيلع هللا ىلصُمنَاِدي َرُسوِل اللَّ ُينَاِدي: الصَّ

ِه  ْيُت َمَع َرُسوِل اللَّ ، َفُكنُْت فِي ملسو هيلع هللا ىلصَفَخَرْجُت إَِلى الَمْسِجِد، َفَصلَّ

تِي َتلِي ُظُهوَر الَقْوِم.  َصفِّ النَِّساِء الَّ

ا  ِه  َضىقَ َفَلمَّ َصََلَتُه َجَلَس َعَلى الِمنَْبِر َوُهَو  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل اللَّ

ُه،َيْضَحُك، َفَقاَل:  َأَتْدُروَن لَِم ُثمَّ َقاَل:  لَِيْلَزْم ُكلُّ إِْنَساٍن ُمَصالَّ

  َجَمْعُتُكْم؟

ُه َوَرُسوُلُه َأْعَلُم.َقاُلوا  : اللَّ

ِه! َما َجَمْعُتُكْم لَِرْغَبةٍ : َقاَل  ي َواللَّ  َوََل لَِرْهَبٍة، َوَلكِْن إِنِّ

اِريَّ َكاَن َرُجال  َنْصَرانِّيا ، َفَجاَء َفَباَيَع  َجَمْعُتُكْم ِِلَنَّ َتِميام  الدَّ

ُثُكْم َعْن َمِسيِح  َثنِي َحِديثا  َواَفَق الَِّذي ُكْنُت ُأَحدِّ َوَأْسَلَم، َوَحدَّ

الِ  جَّ  .الدَّ

َثنِي ُه َركَِب فِي َسِفيَنٍة : َحدَّ ٍة َمَع َثاَلثِيَن َرُجال  بَ َأنَّ ْن مِ  ْحرِيَّ

  …فِي اْلَبْحرِ  ا  َفَلِعَب بِِهُم اْلَمْوُج َشْهر، َلْخٍم َوُجَذامٍ 
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ْيَر َحتَّى َدَخْلَنا  ا  َفاْنَطَلْقَنا ِسَراع: َقاَل  َأْعَظُم  َفإَِذا فِيهِ  ،(1)الدَّ

ُه وَ إِْنَساٍن َرَأْيَناُه َقطُّ َخْلقا ،  َثاقا  َوَأَشدُّ
(2)

َيَداُه إَِلى ُعُنِقِه، َما  ََمُْموَعةٌ  ،

 َبْيَن ُرْكَبَتْيِه إَِلى َكْعَبْيِه بِالَحِديدِ 

  … : َوْيَلَك َما َأْنَت؟ُقْلَنا

ي ي ُأوِشُك َأْن ُيْؤَذَن  َوإِنِّ ي َأَنا الَمِسيُح، َوإِنِّ ُُمْبُِرُكْم َعنِّي؛ إِنِّ

  .رواه مسلم «لِي فِي الُخُروِج 

                                                            

ْيرِ:( 1)  .َكنِيَسة  ُمنَْقطَِعة   الدَّ

:َو  (2) ِذي ُيَشد  بِِه األَِسيُر. َثاقا   الَوَثاِق: الَحْبُل َأِو الَقْيُد الَّ
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 الدجال مكان

 الدجال:مكان 

 .من قبل المشرقيخرج   - 1

ْأِم، َأْو َبْحرِ الَيَمِن، ََل »ملسو هيلع هللا ىلص:  اللَّهقال رسول  ُه فِي َبْحرِ الشَّ إِنَّ

 .مسلمرواه  «َبْل ِمْن ِقَبِل الَمْشرِِق 

 .خراسانيخرج من   - 2

َيْخُرُج ِمْن َأْرٍض بِاْلَمْشرِِق ُيَقاُل َلَها: »ملسو هيلع هللا ىلص:  اللَّهقال رسول 

 .رواه أمحد «ُخَراَسانُ 

 .سبعون ألفاً  أصبهانع الدجال من يهود يتب  - 3

اَل ِمْن َيُهوِد َأْصَبَهانَ  َيْتَبُع  »ملسو هيلع هللا ىلص:  اللَّهقال رسول  جَّ  الدَّ

 .رواه مسلم «َسْبُعوَن َأْلفا  

 .بين الشام والعراق -طريقًا  :أي - خارج خلةً   - 4

ة  »ملسو هيلع هللا ىلص:  اللَّهقال رسول  ُه َخاِرٌج َخلَّ ْأِم َوالِعَراِق  إِنَّ  «َبْيَن الشَّ

 .مسلم رواه
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 .ناحية المدينة، سبخة الجرف  - 5

 رواه مسلم. «َفَيْأتِي َسَبَخَة الُجُرِف »ملسو هيلع هللا ىلص:  اللَّهقال رسول 

 

 وبيان األحاديث الواردة يف ذلك ما يلي:* 

ُه َعنَْها َقاَلْت:   - 1 َقاَل »َعْن َفاطَِمَة بِنِْت َقْيٍس َرِضَي اللَّ

ِه  َرُسوُل  ْأِم، أَ  …: ملسو هيلع هللا ىلصاللَّ ُه فِي َبْحرِ الشَّ ْو َبْحرِ الَيَمِن، ََل إِنَّ

 .مسلمرواه  «َبْل ِمْن ِقَبِل الَمْشرِِق 

ُه َعنُْهَما َقاَل:   - 2 اِس ْبِن َسْمَعاَن َرِضَي اللَّ َذَكَر »َعِن النَّوَّ

هِ  َرُسوُل  اَل َذاَت َغَداةٍ ملسو هيلع هللا ىلص  اللَّ جَّ  … الدَّ

ة  : َفَقاَل  ُه َخاِرٌج َخلَّ إِنَّ
ْأِم َوالِعَراِق  (1)  .ممسلرواه  «َبْيَن الشَّ

يِق، َقاَل:  َبْكرٍ  َأبِيَعْن   - 3 دِّ ِه »الصِّ َثنَا َرُسوُل اللَّ َأنَّ  :ملسو هيلع هللا ىلصَحدَّ

اَل َيْخُرُج ِمْن َأْرٍض بِاْلَمْشرِِق ُيَقاُل َلَها: ُخَراَساُن، َيتَّبُِعُه  جَّ الدَّ

                                                            

(1) : ة   َطِريقًا. َخلَّ
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َأْقَواٌم َكَأنَّ ُوُجوَهُهُم اْلَمَجانُّ 
(1)

اْلُمْطَرَقةُ  
(2)

 رواه أمحد. «

ِه  الٍِك مَ ْبِن  َأَنسِ َعْن   - 4 ُه َعنُْه َأنَّ َرُسوَل اللَّ َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَرِضَي اللَّ

اَل ِمْن َيُهوِد َأْصَبَهانَ  َيْتَبُع » جَّ الدَّ
(3)

َسْبُعوَن َأْلفا ، َعَلْيِهُم  

الطََّيالَِسةُ 
(4)

 .رواه مسلم «

ِه  َأبِي َعنْ   - 5 ُه َعنُْه َأنَّ َرُسوَل اللَّ َيْأتِي »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصُهَرْيَرَة َرِضَي اللَّ

ُتُه الَمِديَنُة، َحتَّى َيْنِزَل ُدُبَر ال َمِسيُح ِمْن ِقَبِل الَمْشرِِق، َوِهمَّ

اِم، َوُهَنالَِك  ُأُحٍد، ُثمَّ َتْصرُِف الَماَلئَِكُة َوْجَهُه ِقَبَل الشَّ

 رواه مسلم. «َيْهلُِك 

َلْيَس ِمْن َبَلٍد إَِلَّ : »ملسو هيلع هللا ىلصْبِن َمالٍِك، َقاَل: َقاَل النَّبِي   َأَنسِ َعْن   - 6

                                                            

(1) : ؛ َوُهَو ال الَمَجانُّ  ت ْرُس.َجْمُع مَِجنٍّ

تِي ُأْطِرَق َبْعُضَها َفْوَق َبْعٍض. الُمْطَرَقُة: (2)   الَّ

 كم. 450َمِدينَة  َجنُوَب َطْهَراَن، َتْبُعُد َعنَْها  َأْصَبَهاَن: (3)

ْأُس والَبَدُن. الطََّيالَِسُة: (4)  َضْرب  مَِن األَْكِسَيِة ُيَغطَّى بِِه الرَّ
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َسَيَطُؤهُ 
(1)

َة َوالَمِديَنَة، َوَلْيَس َنْقٌب   اُل، إَِلَّ َمكَّ جَّ الدَّ
(2)

ِمْن  

َبَخةِ  يَن َتْحُرُسَها، َفَيْنِزُل بِالسَّ  َأْنَقابَِها إَِلَّ َعَلْيِه الَماَلئَِكُة َصافِّ

َفَيْضرُِب  (3)َفَيْأتِي َسَبَخَة الُجُرِف َوفِي ِرَواَيٍة لُِمْسلٍِم:  -

ِرَواَقهُ 
(4)

َفَتْرُجُف  ،- 
(5)

الَمِديَنُة َثاَلَث َرَجَفاٍت، َيْخُرُج إَِلْيِه  

 .متفق عليه «ِمْنَها ُكلُّ َكافِرٍ َوُمَنافٍِق 

  

                                                            

 َيْدُخُلُه. َسَيَطُؤُه: (1)

. ٌب:َنقْ  (2)  َمْدَخل 

  َمْوِضع  َغْرَب َجَبِل ُأُحٍد.الُجُرِف:  (3)

 َخْيَمَتُه. ِرَواَقُه:( 4)

ُك.َفَتْرُجُف:  (5)  َتَتَحرَّ
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 ال يدخل الدجال مكة وال املدينة

ُه َعنْ   - 1 َقاَل: َقاَل  ،هُ َعْن َأَنِس ْبِن َمالٍِك َرِضَي اللَّ

هِ  َرُسوُل  َطُؤهُ َلْيَس ِمْن َبَلٍد إَِلَّ َسيَ : »ملسو هيلع هللا ىلص اللَّ
(1)

اُل، إَِلَّ   جَّ الدَّ

َة َوالَمِديَنَة، َوَلْيَس َنْقٌب  َمكَّ
(2)

ِمْن َأْنَقابَِها إَِلَّ َعَلْيِه الَماَلئَِكُة  

َبَخةِ  يَن َتْحُرُسَها، َفَيْنِزُل بِالسَّ َصافِّ
(3)

، َفَتْرُجُف 
(4)

الَمِديَنُة  

متفق  « َوُمَنافٍِق َثاَلَث َرَجَفاٍت، َيْخُرُج إَِلْيِه ِمْنَها ُكلُّ َكافِرٍ 

 .عليه

ُه َعنْهُ  َأبِيَعْن   - 2 هِ  ، َقاَل: َقاَل َرُسوُل ُهَرْيَرَة َرِضَي اللَّ  :ملسو هيلع هللا ىلص اللَّ

إِنَّ اْلَمِديَنَة ُمَشبََّكٌة بِاْلَمالئَِكِة، َعَلى ُكلِّ َنْقٍب ِمْنَها َمَلَكاِن »

اُل، َمْن  جَّ َأَراَدَها َيْحُرَسانَِها، ََل َيْدُخُلَها الطَّاُعوُن َوَل الدَّ

                                                            

 َيْدُخُلُه. َسَيَطُؤُه: (1)

. َنْقٌب: (2)  َمْدَخل 

َبَخِة:( 3) تِي ََل ُتنْبُِت لُِمُلوَحِة َأْرِضَها. بِالسَّ  األَْرُض الَّ

ُك.تَ َفَتْرُجُف:  (4)  َتَحرَّ
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ُه َكاَم َيُذوُب اْلِمْلُح فِي اْلاَمءِ   .رواه أمحد «بُِسوٍء َأَذاَبُه اللَّ

ُه َعنُْه، َعِن النَّبِيِّ  َبْكَرةَ َعْن َأبِي   - 3 ََل َيْدُخُل »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَرِضَي اللَّ

اِل، َلَها َيْوَمئٍِذ َسْبَعُة َأْبَواٍب،  جَّ الَمِديَنَة ُرْعُب الَمِسيِح الدَّ

 .رواه البخاري « َباٍب َمَلَكانِ َعَلى ُكلِّ 

ُه َعنْهُ  َرِضَي  ُهَرْيَرةَ َعْن َأبِي   - 4 هِ  ، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَّ  :ملسو هيلع هللا ىلص اللَّ

 ََل َيْدُخُلَها الطَّاُعوُن، وَ  ََل ئَِكٌة اَل َعَلى َأْنَقاِب الَمِديَنِة مَ »

اُل  جَّ  متفق عليه. «الدَّ
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 أمارات خروج الدجال

 اُت خروِج الدجال:أمار

وبيسان يسمى اآلن بيت شان، يف  -َل ُيثِمَر َنْخُل َبْيَساَن  أن  - 1

قال  ،-كيلو  25تبعد عنها  ،فلسطين، جنوب بحيرة طبرية

َوَقْد َرَأْيُتَها »(: هـ 623)ت  ياقوُت الحموي  رمحه اللَّه

َأْي: َغْيَر  -مَِرارًا؛ َفَلَم َأَر فِيَها َغْيَر َنْخَلَتْيِن َحائَِلَتْيِن 

 «.- َتْينِ ُمْثِمرَ 

ة  - 2  تشمال فلسطين تبعد عن بي - َذهاُب ماِء ُبَحْيَرِة َطَبِريَّ

وماُؤَها ، -كيلو وهي بالقرب من الجوَلن  150المقدس 

 قلَّ اآلن، وهو يف ُنقصان.

 الَبْحِر الَميِِّت الَجنُوبِيِّ ئِ َعَلى َشاطِ  -َذهاُب ماِء عيِن ُزَغَر   - 3

ْرقِيِّ بِالُقْرِب مِْن َمَصبِّ  َواِدي الَحَسا، َتْبُعُد َعِن الَكَرِك  الشَّ

 وَعَدُم ِزَراَعِة َأْهلَِها بَِماِء تِْلَك الَعْين. ،-كيلو  27
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 وبيان األحاديث الواردة يف ذلك ما يلي:* 

ُه َعنَْها َقاَلْت:  َسِمْعُت نَِداَء »َعْن َفاطَِمَة بِنِْت َقْيٍس َرِضَي اللَّ

ِه ُمنَاِدي َرُسوِل ال -الُمنَاِدي  ََلَة َجامَِعًة،  - ملسو هيلع هللا ىلصلَّ ُينَاِدي: الصَّ

ِه  ْيُت َمَع َرُسوِل اللَّ ، َفُكنُْت فِي ملسو هيلع هللا ىلصَفَخَرْجُت إَِلى الَمْسِجِد، َفَصلَّ

تِي َتلِي ُظُهوَر الَقْوِم.  َصفِّ النَِّساِء الَّ

ِه  ا َقَضى َرُسوُل اللَّ َصََلَتُه َجَلَس َعَلى الِمنَْبِر َوُهَو  ملسو هيلع هللا ىلصَفَلمَّ

هُ اَل: َيْضَحُك، َفقَ  َأَتْدُروَن لَِم ُثمَّ َقاَل:  ،لَِيْلَزْم ُكلُّ إِْنَساٍن ُمَصالَّ

  ؟َجَمْعُتُكمْ 

ُه َوَرُسوُلُه َأْعَلُم.  َقاُلوا: اللَّ

ِه! َما َجَمْعُتُكْم لَِرْغَبٍة َوََل لَِرْهَبٍة، َوَلكِْن َقاَل:  ي َواللَّ إِنِّ

اِريَّ َكانَ  َرُجال  َنْصَرانِّيا ، َفَجاَء َفَباَيَع  َجَمْعُتُكْم ِِلَنَّ َتِميام  الدَّ

ُثُكْم َعْن َمِسيِح  َثنِي َحِديثا  َواَفَق الَِّذي ُكْنُت ُأَحدِّ َوَأْسَلَم، َوَحدَّ

الِ  جَّ  .الدَّ
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َثنِي ٍة َمَع َثاَلثِيَن َرُجال  ِمْن  :َحدَّ ُه َركَِب فِي َسِفيَنٍة َبْحرِيَّ َأنَّ

ا فِي اْلَبْحرِ ْلَمْوُج َش َلْخٍم َوُجَذاٍم، َفَلِعَب بِِهُم ا ، ُثمَّ َأْرَفُؤوا إَِلى ْهر 

ْمسِ َجِزيَرٍة فِي اْلبَ  ُسوا فِي َأْقُرِب ، َفَجلَ ْحرِ َحتَّى َمْغرِِب الشَّ

ِفيَنةِ   … ، َفَدَخُلوا اْلَجِزيَرةَ السَّ

ْيَر  : َفاْنَطَلْقَنا ِسَراعا  َقاَل  َحتَّى َدَخْلَنا الدَّ
َفإَِذا فِيِه َأْعَظُم  ،(1)

ُه وَ إِ  َثاقا  ْنَساٍن َرَأْيَناُه َقطُّ َخْلقا ، َوَأَشدُّ
(2)

، ََمُْموَعٌة َيَداُه إَِلى ُعُنِقِه، َما 

 َبْيَن ُرْكَبَتْيِه إَِلى َكْعَبْيِه بِالَحِديِد.

 ُقْلَنا: َوْيَلَك َما َأْنَت؟ 

 َقاَل: َقْد َقَدْرُتْم َعَلى َخَبرِي، َفَأْخبُِرونِي َما َأْنُتْم؟ 

ٍة، َقاُلو ا: َنْحُن ُأَناٌس ِمَن الَعَرِب َركِْبَنا فِي َسِفيَنٍة َبْحرِيَّ

ْغَتَلمَ اَفَصاَدْفَنا الَبْحَر ِحيَن 
(3)

، ُثمَّ َأْرَفْأَنا إَِلى   َفَلِعَب بَِنا الَمْوُج َشْهرا 

                                                            

ْيرِ:( 1)  .َكنِيَسة  ُمنَْقطَِعة   الدَّ

:َو  (2) ِذي ُيَشد  بِِه األَِسيُر. َثاقا   الَوَثاِق: الَحْبُل َأِو الَقْيُد الَّ

ُه الُمْعَتاَد. اْغَتَلَم: (3)  َهاَج َوَجاَوَز َحدَّ
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ابٌَّة َجِزيَرتَِك َهِذِه، َفَجَلْسَنا فِي َأْقُربَِها، َفَدَخْلَنا الَجِزيَرَة، َفَلِقَيْتَنا دَ 

َعرِ  ، ََل ُيْدَرى - إِْنَسانا  َيُجرُّ َشَعَرهُ َوفِي ِرَواَيٍة:  - َأْهَلُب َكثِيُر الشَّ

َعرِ   .َما ُقُبُلُه ِمْن ُدُبرِِه ِمْن َكْثَرِة الشَّ

 َفُقْلَنا: َوْيَلِك َما َأْنِت؟

اَسُة؟ اَسُة، ُقْلَنا: َوَما الَجسَّ  َفَقاَلْت: َأَنا الَجسَّ

ُه إَِلى َخَبرُِكْم  واْعِمُد اَقاَلِت:  ْيرِ، َفإِنَّ ُجِل فِي الدَّ إَِلى َهَذا الرَّ

بِاَِلْشَواِق، َفَأْقَبْلَنا إَِلْيَك ِسَراعا ، َوَفِزْعَنا ِمْنَها، َوَلْم َنْأَمْن َأْن َتُكوَن 

.  َشْيَطاَنة 

َفَقاَل: َأْخبُِرونِي َعْن َنْخِل َبْيَسانَ 
(1)

. 

َتْسَتْخبُِر؟ َقاَل: َأْسَأُلُكْم َعْن َنْخلَِها: َهْل  ُقْلَنا: َعْن َأيِّ َشْأنَِها

 ُيْثِمُر؟ 

ُه ُيوِشُك َأْن ََل ُتْثِمَر.  ُقْلَنا َلُه: َنَعْم، َقاَل: َأَما إِنَّ

                                                            

َة، َتْبُعُد َعِن الُقْدِس  َبْيَساَن: (1) ى الَيْوَم َبْيَت 127َجنُوَب ُبَحْيَرِة َطَبِريَّ كم، َوُتَسمَّ

 َشاٍن.
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ةِ  َقاَل: َأْخبُِرونِي َعْن ُبَحْيَرِة الطََّبرِيَّ
(1)

. 

 ُقْلَنا: َعْن َأيِّ َشْأنَِها َتْسَتْخبُِر؟ 

 َماٌء؟ َقاَل: َهْل فِيَها 

 .َقاُلوا: ِهَي َكثِيَرُة الاَمءِ 

 َقاَل: َأَما إِنَّ َماَءَها ُيوِشُك َأْن َيْذَهَب.

َقاَل: َأْخبُِرونِي َعْن َعْيِن ُزَغَر 
(2)

. 

 َقاُلوا: َعْن َأيِّ َشْأنَِها َتْسَتْخبُِر؟

 َقاَل: َهْل فِي الَعْيِن َماٌء؟ َوَهْل َيْزَرُع َأْهُلَها باَِمِء الَعْيِن؟ 

 «ُقْلَنا َلُه: َنَعْم، ِهَي َكثِيَرُة الاَمِء، َوَأْهُلَها َيْزَرُعوَن ِمْن َمائَِها

 .رواه مسلم

  

                                                            

ِة: (1)  كم.28َشَماَل َبْيَساَن َتْبُعُد َعنَْها  ُبَحْيَرِة الطََّبرِيَّ

ْرقِيِّ بِالُقْرِب مِْن َمَصبِّ َواِدي  َعْيِن ُزَغَر: (2) َعَلى َشاطِِئ الَبْحِر الَميِِّت الَجنُوبِيِّ الشَّ

 .كم 27الَحَسا، َتْبُعُد َعِن الَكَرِك 
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 خوف الصحابة من فتنته

ُه َعنُْهَما  اِس ْبِن َسْمَعاَن َرِضَي اللَّ َذَكَر »َقاَل: َعِن النَّوَّ

هِ  َرُسوُل  اَل َذاَت َغَداةٍ  ملسو هيلع هللا ىلص اللَّ جَّ الدَّ
(1)

َض  ، َفَخفَّ
(2)

 َوَرفَّعَ فِيهِ  
(3)

 ،

َحتَّى َظنَنَّاُه فِي َطائَِفِة النَّْخلِ 
(4)

ا ُرْحنَا إَِلْيِه َعَرَف َذلَِك فِينَا، ،  َفَلمَّ

  ؟َما َشْأُنُكمْ َفَقاَل: 

ْضَت فِيِه  اَل َغَداًة، َفَخفَّ جَّ ِه! َذَكْرَت الدَّ ُقْلنَا: َيا َرُسوَل اللَّ

ْعَت، َحتَّى َظنَنَّاُه فِي َطائِفَ   ِة النَّْخِل! َوَرفَّ

اِل َأْخَوُفنِي َعَلْيُكْم، إِْن َيْخُرْج َوَأَنا فِيُكْم؛ َفَقاَل:  جَّ َغْيُر الدَّ

َفَأَنا َحِجيُجُه ُدوَنُكمْ 
(5)

. 

                                                            

َل النََّهاِر. َغَداٍة: (1)  َأوَّ

َض: (2) َر. َفَخفَّ  َحقَّ

َع: (3)  َعظََّم فِْتنََتُه. َرفَّ

 َناِحَيتِِه َوَجانِبِِه.  َطائَِفِة النَّْخِل: (4)

اَمُكْم َوَدافُِعُه َعنُْكْم. َحِجيُجُه ُدوَنُكْم: (5) ِة ُقدَّ  َغالِب  َعَلْيِه بِالُحجَّ
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ُه اَوإِْن َيْخُرْج َوَلْسُت فِيُكْم؛ فَ  ْمُرٌؤ َحِجيُج َنْفِسِه، َواللَّ

َخلِيَفتِي َعَلى ُكلِّ ُمْسلِمٍ 
(1)

 .رواه مسلم «

  

                                                            

 َولِي  ُكلِّ ُمْسلٍِم َوَحافُِظُه.   ُمْسلٍِم:َخلِيَفتِي َعَلى ُكلِّ  (1)
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 الدجال لناس إذا خرجحال ا

 :الدجال حال الناس إذا خرج

 يفرون منه يف الجبال.  - 1

اِل فِي الِجَبالِ »: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اللَّه  جَّ نَّ النَّاُس ِمَن الدَّ  «َلَيِفرَّ

 .رواه مسلم

يقاتلون الروم فإذا سمعوا بخروجه يتركون القتال   - 2

 ويذهبون إىل أهليهم يتطلعون خبره.

ُهْم َكَذلَِك إِْذ َسِمُعوا  َفَبْيَناَم »: عنهابن مسعود رضي اللَّه قال 

اَل َقْد  جَّ رِيُخ: إِنَّ الدَّ بَِبْأٍس ُهَو َأْكَبُر ِمْن َذلَِك، َفَجاَءُهُم الصَّ

ِهْم، َفَيْرُفُضوَن َما فِي َأْيِدهيِْم، َوُيْقبُِلوَن  َخَلَفُهْم فِي َذَراِريِّ

 .ه مسلمروا «َفَيْبَعُثوَن َعَشَرَة َفَواِرَس َطلِيَعة  

يخرج إليه رجل مؤمن من أهل المدينة، فيقول له: أشهد   - 3

 أنك أنت الدجال.
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َيْخُرُج إَِلْيِه َيْوَمئٍِذ َرُجٌل ُهَو َخْيُر ف»: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اللَّه 

، َفَيُقوُل َلُه: َأْشَهُد َأنََّك -ِمْن َخْيرِ النَّاِس  :َأوْ  -النَّاِس 

اُل  جَّ  .متفق عليه «الدَّ

 

 يث الواردة يف ذلك ما يلي:وبيان األحاد* 

ُه َعنَْها:   - 1 َها َسِمَعِت النَّبِيَّ »َعْن ُأمِّ َشِريٍك َرِضَي اللَّ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ

اِل فِي الِجَبالِ َيُقوُل:  جَّ نَّ النَّاُس ِمَن الدَّ  .َلَيِفرَّ

ِه! َفَأْيَن الَعَرُب َيْوَمئٍِذ؟   َقاَلْت ُأم  َشِريٍك: َيا َرُسوَل اللَّ

 .رواه مسلم «ٌل ُهْم َقلِيَقاَل: 

ُه َعنُْه  ُيَسْيرِ  َعنْ   - 2 ِه ْبَن َمْسُعوٍد َرِضَي اللَّ ْبِن َجابٍِر َأنَّ َعْبَد اللَّ

، َوََل ُيْفَرَح »َقاَل:  اَعَة ََل َتُقوُم َحتَّى ََل ُيْقَسَم مِيَراث  إِنَّ السَّ

ْأِم  -بَِغنِيَمٍة، ُثمَّ َقاَل بَِيِدِه َهَكَذا  اَها َنْحَو الشَّ َفَقاَل:  -َوَنحَّ

َْهِل اإِلْسََلِم، َوَيْجَمُع َلُهْم َأْهُل اإِلْسََلِم.
ِ
 َعُدوٌّ َيْجَمُعوَن أل

وَم َتْعنِي؟   ُقْلُت: الر 
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ة  َشِديَدة  ؛ َقاَل: َنَعمْ  َوَتُكوُن ِعنَْد َذاُكُم الِقَتاِل َردَّ
(1)

، َفَيْشَتِرُط 

الُمْسلُِموَن ُشْرَطةً 
(2)

 َغالَِبًة، َفَيْقَتتُِلوَن لِْلَمْوِت ََل َتْرِجُع إَِلَّ  

ْيُل، َفَيِفيءُ  َحتَّى َيْحُجَز َبْينَُهُم اللَّ
(3)

َهُؤََلِء َوَهُؤََلِء ُكلٌّ َغْيُر  

ْرَطُة.  َغالٍِب، َوَتْفنَى الش 

ُشْرَطًة لِْلَمْوِت، ََل َتْرِجُع إَِلَّ َغالَِبًة،  الُمْسلُِمونَ ُثمَّ َيْشَتِرُط 

ْيُل، َفَيِفيُء َهُؤََلِء َوَهُؤََلِء، َفَيْقَتتُِلوَن َحتَّى يَ  ْحُجَز َبْينَُهُم اللَّ

ْرَطُة.  ُكلٌّ َغْيُر َغالٍِب، َوَتْفنَى الش 

ُثمَّ َيْشَتِرُط الُمْسلُِموَن ُشْرَطًة لِْلَمْوِت، ََل َتْرِجُع إَِلَّ َغالَِبًة، 

ُكلٌّ َغْيُر َفَيْقَتتُِلوَن َحتَّى ُيْمُسوا، َفَيِفيُء َهُؤََلِء َوَهُؤََلِء، 

ْرَطُة.  َغالٍِب، َوَتْفنَى الش 

                                                            

ٌة َشِديَدٌة: (1) . َردَّ ة   َعْطَفة  َقِويَّ

(2) : ُم لِْلِقَتاِل. ُشْرَطة   َطائَِفًة مَِن الَجْيِش ُتَقدَّ

 َيْرِجُع. َفَيِفيُء: (3)
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ابِعِ  َيْومُ َفإَِذا َكاَن  َنَهدَ  ؛الرَّ
(1)

َبِقيَُّة َأْهِل اإِلْسََلِم، َفَيْجَعُل  إَِلْيِهمْ  

ْبَرةَ  ُه الدَّ اللَّ
(2)

ا َقاَل: ََل ُيَرى  -َفَيْقُتُلوَن َمْقَتَلًة  ،َعَلْيِهمْ   إِمَّ

ا َقاَل: َلمْ  ، َحتَّى إِنَّ الطَّائَِر َلَيُمر  - ُيَر مِْثُلَها مِْثُلَها، َوإِمَّ

بَِجنََباتِِهمْ 
(3)

ُفُهمْ   َفَما ُيَخلِّ
(4)

َحتَّى َيِخرَّ َمْيتًا، َفَيَتَعاد   
(5)

َبنُو  

ُجُل الَواِحُد،  األَِب َكاُنوا مَِئًة، َفََل َيِجُدوَنُه َبِقَي مِنُْهْم إَِلَّ الرَّ

 ؟َأْو َأي  مِيَراٍث ُيَقاَسمُ  ؟َفبَِأيِّ َغنِيَمٍة ُيْفَرُح 

َكَذلَِك إِْذ َسِمُعوا بَِبْأٍس ُهَو َأْكَبُر مِْن َذلَِك،  ُهمْ َفَبْينََما 

ِهمْ  اَل َقْد َخَلَفُهْم فِي َذَراِريِّ جَّ ِريُخ: إِنَّ الدَّ َفَجاَءُهُم الصَّ
(6)

 ،

                                                            

 َنَهَض. َنَهَد: (1)

ْبَرَة: (2)  الَهِزيَمَة. الدَّ

 يِهْم.َنَواحِ  بَِجَنَباتِِهْم: (3)

ُفُهْم: (4)  ُيَجاِوُزُهْم. ُيَخلِّ

(5) :  َيُعد  َبْعُضُهْم َبْعضًا. َفَيَتَعادُّ

ِهْم:( 6) ْبَياُن. َذَراِريِّ  الُمَراُد ُهنَا: النَِّساُء َوالصِّ
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َرَة َفَواِرَس َفَيْرُفُضوَن َما فِي َأْيِديِهْم، َوُيْقبُِلوَن َفَيْبَعُثوَن َعَش 

َطلِيَعةً 
(1)

. 

ِه  َقاَل  ي َِلَْعرُِف َأْساَمَءُهْم َوَأْساَمَء آَبائِِهْم، : ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل اللَّ إِنِّ

َوَأْلَواَن ُخُيولِِهْم، ُهْم َخْيُر َفَواِرَس َعَلى َظْهرِ اَِلْرِض َيْوَمئٍِذ 

رواه  «-ِمْن َخْيرِ َفَواِرَس َعَلى َظْهرِ اَِلْرِض َيْوَمئٍِذ  :َأوْ  -

 .مسلم

ُه َعنْ   - 3 ُه َقاَل: َقاَل َعْن َأبِي َسِعيٍد الُخْدِريِّ َرِضَي اللَّ

هِ  َرُسوُل  ُه ِقَبَلُه َرُجٌل ِمَن : »ملسو هيلع هللا ىلص اللَّ اُل َفَيَتَوجَّ جَّ َيْخُرُج الدَّ

الُمْؤِمنِيَن، َفَتْلَقاُه الَمَسالُِح 
(2)

اِل  -  جَّ َفَيُقوُلوَن  -َمَسالُِح الدَّ

  ؟َلُه: َأْيَن َتْعِمُد 

 َفَيُقوُل: َأْعِمُد إَِلى َهَذا الَِّذي َخَرَج.

 َفَيُقوُلوَن َلُه: َأَوَما ُتْؤِمُن بَِربَِّنا؟ َفَيُقوُل: َما بَِربَِّنا َخَفاٌء.

                                                            

(1) : . َطلِيَعة   َمْن ُيْبَعُث لَِيطَّلَِع َعَلى َحاِل الَعُدوِّ

 َقْوم  َذُوو ِسََلٍح. الَمَسالُِح: (2)
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 .ْقُتُلوهُ اَفَيُقوُلوَن: 

َفَيُقوُل َبْعُضُهْم لَِبْعٍض: َأَلْيَس َقْد َنَهاُكْم َربُُّكْم َأْن َتْقُتُلوا 

َأَحدا  ُدوَنهُ 
(1)

 ؟ 

َها  اِل، َفإَِذا َرآُه الُمْؤِمُن َقاَل: َيا َأيُّ جَّ َفَيْنَطلُِقوَن بِِه إَِلى الدَّ

هِ  اُل الَِّذي َذَكَر َرُسوُل اللَّ جَّ  .ملسو هيلع هللا ىلص النَّاُس! َهَذا الدَّ

اُل بِِه َفُيَشبَُّح  جَّ َفَيْأُمُر الدَّ
(2)

وهُ  ، َفَيُقوُل: ُخُذوُه َوُشجُّ
(3)

 ،

ُه َضْربا ، َفَيُقوُل: َأَوَما ُتْؤِمُن بِي؟ َفَيُقوُل: َفُيوَسُع َظْهُرُه َوَبْطنُ 

اُب.  َأْنَت الَمِسيُح الَكذَّ

                                                            

 أْي: ُدوَن ِعْلِمِه َوَأْمِرِه َوإِْذنِِه. ُدوَنُه: (1)

 ُيَمد  َعَلى َبْطنِِه. َفُيَشبَُّح: (2)

وُه: (3)  اْجَرُحوا َرْأَسُه.  َوُشجُّ
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َفُيْؤَمُر بِِه َفُيْؤَشُر 
(1)

بِالِمْئَشارِ  
(2)

ِمْن َمْفرِِقهِ  
(3)

َق َبْيَن   َحتَّى ُيَفرَّ

اُل َبْيَن الِقْطَعَتْيِن، ُثمَّ َيُقوُل َلُه: جَّ ُقْم،  ِرْجَلْيِه، ُثمَّ َيْمِشي الدَّ

 َفَيْسَتِوي َقائاِم ، ُثمَّ َيُقوُل َلُه: َأُتْؤِمُن بِي؟ 

َها النَّاُس! اَفَيُقوُل: َما  ، ُثمَّ َيُقوُل: َيا َأيُّ ْزَدْدُت فِيَك إَِلَّ َبِصيَرة 

ُه ََل َيْفَعُل َبْعِدي بَِأَحٍد ِمَن النَّاِس.  إِنَّ

اُل لَِيْذَبَحُه، َفُيْجَعَل  جَّ َما َبْيَن َرَقَبتِِه إَِلى َتْرُقَوتِهِ َفَيْأُخُذُه الدَّ
(4)

 

ُنَحاسا ، َفاَل َيْسَتطِيُع إَِلْيِه َسبِيال ، َفَيْأُخُذ بَِيَدْيِه َوِرْجَلْيِه َفَيْقِذُف 

اَم ُأْلِقَي فِي الَجنَّةِ  اَم َقَذَفُه إَِلى النَّاِر، َوإِنَّ  .بِِه، َفَيْحِسُب النَّاُس َأنَّ

ِه  َهَذا َأْعَظُم النَّاِس َشَهاَدة  ِعْنَد َربِّ : ملسو هيلع هللا ىلصَفَقاَل َرُسوُل اللَّ

 .رواه مسلم «الَعاَلِميَن 

                                                            

 ُيْقَطُع. َفُيْؤَشُر: (1)

 آَلِة النَّْشِر َوالَقْطِع. بِالِمْئَشاِر: (2)

 َوَسطِِه. َمْفرِِقِه: (3)

 ُقَوُة: الَعْظُم َما َبْيَن َثْغَرِة النَّْحِر َوالَعاتِِق.التَّرْ  َتْرُقَوتِِه: (4)
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ُه عَ  َسِعيدٍ َعْن َأبِي   - 4 َثَنا »نُْه َقاَل: الُخْدِريِّ َرِضَي اللَّ َحدَّ

هِ  َرُسوُل  الِ  َطِويَلً  َحِديثاً  َيْوماً  ملسو هيلع هللا ىلص اللَّ جَّ َفَكاَن فِيَما ، َعِن الدَّ

َثنَا َقاَل  َباِخ الَّتِي َتلِي الَمِديَنةَ َفَيْنَتِهي إِ  :َحدَّ ، َلى َبْعِض السِّ

َأْو ِمْن َخْيرِ النَّاِس  -َيْخُرُج إَِلْيِه َيْوَمئٍِذ َرُجٌل ُهَو َخْيُر النَّاِس ف

اُل الَّ - جَّ َثَنا ، َفَيُقوُل َلُه: َأْشَهُد َأنََّك الدَّ ِذي َحدَّ

هِ  َرُسوُل   َحِديَثُه. ملسو هيلع هللا ىلص اللَّ

اُل: أَ  جَّ وَن فِي َفَيُقوُل الدَّ َرَأْيُتْم إِْن َقَتْلُت َهَذا ُثمَّ َأْحَيْيُتُه؛ َأَتُشكُّ

 اَِلْمرِ؟ 

 َفَيُقوُلوَن: ََل، َفَيْقُتُلُه ُثمَّ ُيْحيِيِه.

ِه! َما ُكْنُت فِيَك َقطُّ َأَشدَّ َبِصيَرة  ِمنِّي  َفَيُقوُل ِحيَن ُيْحيِيِه: َواللَّ

 اآلَن.

اُل َأْن َيْقُتلَ  جَّ ُط َعَلْيهِ َفُيرِيُد الدَّ  .متفق عليه «ُه َفاَل ُيَسلَّ
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 سرعة مشيه يف األرض

يُح  استدبرتهالَغْيِم إَِذا  كسرعة، يف األرض سريع مشيه  - 1  .الرِّ

يُح اَكالَغْيِث »عن سرعته: ملسو هيلع هللا ىلص  اللَّهقال رسول   «ْسَتْدَبَرْتُه الرِّ

 .رواه مسلم

َأْرَبِعيَن َلْيَلًة َدَع َقْرَيًة إَِلَّ َهَبطَها فِي يِسير فِي األَْرِض َفََل ي  - 2

َة َوَطْيَبةَ   .َغْيَر َمكَّ

 :عنه عن المسيح الدجال اللَّهقال تميم الداري رضي 

َفَأْخُرَج َفَأِسيَر فِي اِْلَْرِض َفاَل َأَدَع َقْرَية  إَِلَّ َهَبْطُتَها فِي »

َة َوَطْيَبةَ   .مسلمرواه « َأْرَبِعيَن َلْيَلة  َغْيَر َمكَّ

 لواردة يف ذلك ما يلي:وبيان األحاديث ا* 

اسِ َعِن   - 1 ُه َعنُْهَما َقاَل: ْبِن َسْمَعاَن َرِضَي  النَّوَّ ُقْلنَا: َيا  …» اللَّ

ِه! َوَما َلْبُثُه فِي األَْرِض؟   َرُسوَل اللَّ
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َوَيْوٌم  ،َوَيْوٌم َكَشْهرٍ ، َأْرَبُعوَن َيْوما ؛ َيْوٌم َكَسَنةٍ َقاَل: 

َكُجُمَعةٍ 
(1)

اِمهِ  اِمُكْم.، َوَسائُِر َأيَّ   َكَأيَّ

ِذي َكَسنٍَة؛ َأَتْكِفينَا فِيِه  ِه! َفَذلَِك الَيْوُم الَّ ُقْلنَا: َيا َرُسوَل اللَّ

 َصََلُة َيْوٍم؟ 

 ْقُدُروا َلُه َقْدَرُه.اََل، َقاَل: 

ِه! َوَما إِْسَراُعُه فِي األَْرِض؟   ُقْلنَا: َيا َرُسوَل اللَّ

يُح ْسَتْدَبَرْتُه الاَكالَغْيِث َقاَل:  رِّ
(2)

 .رواه مسلم «

ُه َعنَْها َقاَلْت:  َفاطَِمةَ َعْن   - 2 َقاَل »بِنِْت َقْيٍس َرِضَي اللَّ

ِه  َرُسوُل  ِه! َما َجَمْعُتُكْم لَِرْغَبٍة َوََل  …»ملسو هيلع هللا ىلص: اللَّ ي َواللَّ إِنِّ

اِريَّ َكاَن َرُجال   لَِرْهَبٍة، َوَلكِْن َجَمْعُتُكْم ِِلَنَّ َتِميام  الدَّ

                                                            

 ُأْسُبوٍع. َكُجُمَعٍة: (1)

يُح: (2) َأْي: ُيْسِرُع فِي األَْرِض إِْسَراَع الَغْيِم إَِذا اْسَتْدَبَرْتُه  َكالَغْيِث اْسَتْدَبَرْتُه الرِّ

يُح.  الرِّ
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َثنِي َحِديثا  َواَفَق الَِّذي َنْصَرانِّيا ،  َفَجاَء َفَباَيَع َوَأْسَلَم، َوَحدَّ

الِ  جَّ ُثُكْم َعْن َمِسيِح الدَّ  .ُكْنُت ُأَحدِّ

َثنِي ٍة َمَع َثاَلثِيَن َرُجال  : َحدَّ ُه َركَِب فِي َسِفيَنٍة َبْحرِيَّ ْن َلْخٍم مِ  َأنَّ

 …َبْحرِ فِي الْ  ، َفَلِعَب بِِهُم اْلَمْوُج َشْهرا  َوُجَذامٍ 

ْيَر َحتَّى َدَخْلَنا  َفاْنَطَلْقَنا ِسَراعا  : َقاَل  َأْعَظُم  َفإَِذا فِيهِ  ،(1)الدَّ

ُه وَ إِْنَساٍن َرَأْيَناُه َقطُّ َخْلقا ،  َثاقا  َوَأَشدُّ
(2)

َيَداُه إَِلى  ، ََمُْموَعةٌ 

 ُعُنِقِه، َما َبْيَن ُرْكَبَتْيِه إَِلى َكْعَبْيِه بِالَحِديدِ 

  … ْيَلَك َما َأْنَت؟: وَ ُقْلَنا

ي ي ُأوِشُك َأْن ُيْؤَذَن  َوإِنِّ ي َأَنا الَمِسيُح، َوإِنِّ ُُمْبُِرُكْم َعنِّي؛ إِنِّ

، َفَأْخُرَج َفَأِسيَر فِي اِْلَْرِض َفاَل َأَدَع َقْرَية  إَِلَّ لِي فِي الُخُروِج 

َة َوَطْيَبةَ   .مسلماه رو «َهَبْطُتَها فِي َأْرَبِعيَن َلْيَلة  َغْيَر َمكَّ

  

                                                            

ْيرِ:( 1)  .َكنِيَسة  ُمنَْقطَِعة   الدَّ

:َثاَو  (2) ِذي ُيَشد  بِِه األَِسيُر. قا   الَوَثاِق: الَحْبُل َأِو الَقْيُد الَّ
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 مدة لبثه يف األرض

ُه َعنُْهمَ  اِس ْبِن َسْمَعاَن َرِضَي اللَّ ُقْلنَا: َيا »ا َقاَل: َعِن النَّوَّ

ِه! َوَما َلْبُثُه فِي األَْرضِ  َرُسوَل    ؟-أي: الدجال  - اللَّ

 .َأْرَبُعوَن َيْوما ؛ َيْوٌم َكَسَنةٍ َقاَل: 

 .َوَيْوٌم َكَشْهرٍ 

َوَيْوٌم َكُجُمَعةٍ 
(1)

. 

اِمُكْم. اِمِه َكَأيَّ  َوَسائُِر َأيَّ

ِذي َكَسنٍَة؛ َأَتْكِفينَا فِيِه  ِه! َفَذلَِك الَيْوُم الَّ ُقْلنَا: َيا َرُسوَل اللَّ

 َصََلُة َيْوٍم؟ 

 رواه مسلم.« ْقُدُروا َلُه َقْدَرهُ اََل، َقاَل: 

  

                                                            

 ُأْسُبوٍع. َكُجُمَعٍة: (1)
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 فتنة املسيح الدجال

ال فِْتنة   جَّ ُه به عظيمة   للدَّ عباَده؛ بما َيْخُلُقه معه  َيْمَتِحُن اللَّ

من الَخَواِرِق الُمَشاَهَدة يف َزمانِه، وُيْقِدُره اللَّه عىل أشياَء من 

 ومن تلك الخوارق ما ييل: َمْقُدوَراتِه؛

معه َنْهَراِن َيْجِرَيان: أحُدمها رأَي العيِن ماء  أبيض، واآلخُر   - 1

ُج.   رأَي العين نار  تأجَّ

اِل ِمْنُه، َمَعُه  َِلََنا»: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اللَّه  جَّ َأْعَلُم باَِم َمَع الدَّ

َنَهَراِن َيْجرَِياِن، َأَحُدُهاَم َرْأَي الَعْيِن َماٌء َأْبَيض َواآلَخُر َرْأَي 

ُج   .مسلمرواه  «الَعْيِن َناٌر َتَأجَّ

ماَء َأْن ُتْمطَِر َفُتْمطِر واألرَض َأْن ُتنْبَِت َفُتنْبِتَأْمرُ   - 2  .ه السَّ

اَمَء َفُتْمطُِر، َواَِلْرَض َفُتْنبُِت »: ملسو هيلع هللا ىلصه قال رسول اللَّ   «َفَيْأُمُر السَّ

 .رواه مسلم

نيا والَخصِب  زهرةِ  ُظُهورُ   - 3  . معهالد 

اَمَء َفُتْمطُِر، وَ »: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اللَّه  اَِلْرَض َفُتْنبُِت، َفَيْأُمُر السَّ
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ْسَبَغُه ، َوأَ َأْطَوَل َما َكاَنْت ُذرا  َعَلْيِهْم َساِرَحُتُهْم  َفَتُروُح 

ُه َخَواِصَر ُضُروعا    .رواه مسلم «، َوَأَمدَّ

نَُة والَجْدُب  :َمْن َل َيْسَتجيُب له وَيُرد  عليه َأْمَره  - 4 ُتصيُبُهم السَّ

لُة وموُت األَْنَعاِم ونقُص األمواِل واألنفِس  والَقْحُط والقِّ

  .والثَّمراِت 
وَن َعَلْيِه ُثمَّ َيْأتِي الَقْوَم َفَيْدُعو»: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اللَّه  ُهْم َفَيُردُّ

 ينَ لِ اِخ : دَ ْي أَ  - َقْوَلُه، َفَيْنَصرُِف َعْنُهْم، َفُيْصبُِحوَن َُمِْحلِيَن 

 .رواه مسلم «َلْيَس بَِأْيِدهيِْم َشْيٌء ِمْن َأْمَوالِِهمْ  - طٍ حْ ي قَ فِ 

  .ُكنُوِز األَْرِض له اتِّباعُ   - 5
وُل َلَها: َأْخرِِجي َوَيُمرُّ بِالَخرَِبِة َفَيقُ »: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اللَّه 

 .رواه مسلم «ُكُنوَزِك، َفَتْتَبُعُه ُكُنوُزَها َكَيَعاِسيِب النَّْحلِ 

جليحيِي   - 6 ثم ُيعجُزه اللَّه تعاىل بعد  ،الذي َيْقُتُله الَميَِّت   الرَّ

جِل الذي أحياه بعد قتله  ذلك فَل َيْقِدُر عىل قتِل ذلك الرَّ

  وَل غيِره.
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َيْدُعو َرُجال  َُمَْتلِئا  َشَبابا ، َفَيْضرُِبُه  ُثمَّ »: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اللَّه 

ْيِف َفَيْقَطُعُه َجْزَلَتْينِ  بِالسَّ
 - َرْمَيَة الَغَرضِ  - ينِ تَ عَ طْ قِ : ْي أَ  - 

ْهِم  ُل  ،-ُبْعُد َما َبْينَُهَما بَِقْدِر َرْمَيِة السَّ ُثمَّ َيْدُعوُه َفُيْقبُِل، َوَيَتَهلَّ

 .رواه مسلم «َوْجُهُه َيْضَحُك 

 

 وبيان األحاديث الواردة يف ذلك ما يلي:* 

ُه   - 1 هِ  َعنُْهَما َأنَّ َرُسوَل َعْن ُحَذْيَفَة ْبِن الَيَماِن َرِضَي اللَّ  ملسو هيلع هللا ىلص اللَّ

ا الَّتِي َيَرى »َقاَل:  ، َفَأمَّ اِل إَِذا َخَرَج َماء  َوَنارا  جَّ إِنَّ َمَع الدَّ

َها النَّاُر َفاَمٌء َباِرٌد، َوَأمَّ  ُه َماٌء َباِرٌد النَّاُس َأنَّ ا الَِّذي َيَرى النَّاُس َأنَّ

، َفَمْن َأْدَرَك - اَفاَل َتْهلُِكوَزاَد ُمْسلِم  فِي ِرَواَيٍة:  -َفَناٌر ُتْحرُِق 

ُه َعْذٌب َباِرٌد  َها َناٌر، َفإِنَّ َوفِي  -ِمْنُكْم َفْلَيَقْع فِي الَِّذي َيَرى َأنَّ

 .متفق عليه «- َطيٌِّب َعْذٌب  ِرَواَيٍة لُِمْسلٍِم:

ُه َعنُْهمَ   - 2 ا َقاَل: َقاَل َعْن ُحَذْيَفَة ْبِن الَيَماِن َرِضَي اللَّ

هِ  َرُسوُل  اِل ِمْنُه، َمَعُه َنَهَراِن » :ملسو هيلع هللا ىلص اللَّ جَّ َِلََنا َأْعَلُم باَِم َمَع الدَّ
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َيْجرَِياِن، َأَحُدُهاَم َرْأَي الَعْيِن َماٌء َأْبَيُض، َواآلَخُر َرْأَي الَعْيِن 

ُج َنارٌ   َتَأجَّ
(1)

ا َأْدَرَكنَّ َأَحٌد َفْلَيْأِت النََّهَر الَِّذي َيَراُه َنارا   ، َفإِمَّ

ْض، ُثمَّ ْلُيَطْأطِْئ  َوْلُيَغمِّ
(2)

ُه َماٌء َباِردٌ    «َرْأَسُه َفَيْشَرَب ِمْنُه، َفإِنَّ

 .مسلمرواه 

ُه َعنُْهَما َقا  - 3 اِس ْبِن َسْمَعاَن َرِضَي اللَّ َكَر ذَ »َل: َعِن النَّوَّ

هِ  َرُسوُل  اَل  ملسو هيلع هللا ىلص اللَّ جَّ َفَيْأتِي َعَلى الَقْوِم  :َفَقاَل  … الدَّ

اَمَء َفُتْمطُِر،  َفَيْدُعوُهْم َفُيْؤِمُنوَن بِِه َوَيْسَتِجيُبوَن َلُه، َفَيْأُمُر السَّ

َواَِلْرَض َفُتْنبُِت، َفَتُروُح 
(3)

َعَلْيِهْم َساِرَحُتُهمْ  
(4)

َأْطَوَل َما  

                                                            

ُج: (1) ُب. َتَأجَّ  َتَلهَّ

 َيْخِفْض. ُثمَّ ْلُيَطْأطِْئ:( 2)

 َتْرِجُع آِخَر النََّهاِر. َفَتُروُح: (3)

َل  َساِرَحُتُهْم: (4) تِي َتْذَهُب َأوَّ   النََّهاِر إَِلى الَمْرَعى.َماِشَيُتُهُم الَّ
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َكاَنْت ُذرا  
(1)

َوَأْسَبَغُه ُضُروعا  ، 
(2)

ُه َخَواِصَر  ، َوَأَمدَّ
(3)

. 

وَن َعَلْيِه َقْوَلُه، َفَيْنَصرُِف َعْنُهْم،  ُثمَّ َيْأتِي الَقْوَم َفَيْدُعوُهْم َفَيُردُّ

َفُيْصبُِحوَن َُمِْحلِيَن 
(4)

 َلْيَس بَِأْيِدهيِْم َشْيٌء ِمْن َأْمَوالِِهْم. 

َها: َأْخرِِجي ُكُنوَزِك، َفَتْتَبُعُه ُكُنوُزَها َوَيُمرُّ بِالَخرَِبِة َفَيُقوُل لَ 

َكَيَعاِسيِب النَّْحلِ 
(5)

. 

                                                            

(1) : َجْمُع ُذْرَوٍة؛ َوِهَي األََعالِي َواألَْسنَِمُة، كِنَاَية  َعْن َكْثَرِة  َأْطَوَل َما َكاَنْت ُذرا 

َمِن.  السِّ

(2) : رِّ َأْكَثَر مِمَّ  َوَأْسَبَغُه ُضُروعا  ا َكاَنْت َأْي: َتُعوُد إَِلْيِهْم َماِشَيُتُهْم ِسَمانًا َكثِيَرَة الدَّ

 َقْبُل.

ُه َخَواِصَر: (3) َبِع. َوَأَمدَّ  َما َتْحَت َجنْبَِها َواِسع  لَِتَماِم الشِّ

 َداِخلِيَن فِي َقْحٍط. َُمِْحلِيَن: (4)

 الَيْعُسوُب: َملُِك النَّْحِل، َأْي: َكَما َيْتَبُع النَّْحُل َملَِكُه. َكَيَعاِسيِب النَّْحِل: (5)



 أحاديث الدجال  44

ْيِف َفَيْقَطُعُه  ُثمَّ َيْدُعو َرُجال  َُمَْتلِئا  َشَبابا ، َفَيْضرُِبُه بِالسَّ

َجْزَلَتْينِ 
(1)

َرْمَيَة الَغَرضِ  
(2)

ُل َوْجُهُه  ، ُثمَّ َيْدُعوُه َفُيْقبُِل، َوَيَتَهلَّ

 .رواه مسلم «َيْضَحُك 

  

                                                            

 َعَتْيِن.قِطْ  َجْزَلَتْيِن: (1)

ْهِم. َرْمَيَة الَغَرِض: (2)  ُبْعُد َما َبْينَُهَما بَِقْدِر َرْمَيِة السَّ
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 فتنة املسح الدجالأسباب النجاة من 

ال بام يلي: جَّ  الِعْصَمُة مَن الدَّ

ك باإلسَلم والتَّسل ِح باإليمان والعلم بمعرفِة أسماِء   - 1 التَّمس 

 اللَّه وصفاتِه الُحْسنَى.

ذ  - 2   .من فِْتنَتِه باللَّه التَّعو 

ْتَنِة الَمِسيِح َوَأُعوُذ بَِك ِمْن َشرِّ فِ »: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اللَّه 

الِ  جَّ  .«الدَّ

 أول سورة الكهف. منحفظ َعْشَر آَياٍت   - 3

ِل ُسوَرِة »: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اللَّه  َمْن َحِفَظ َعْشَر آَياٍت ِمْن َأوَّ

؛ ُعِصَم ِمَن - ِمْن آِخرِ الَكْهِف َوفِي ِرَواَيٍة:  - الَكْهِف 

الِ  جَّ  رواه مسلم. «الدَّ

  .اتَح سورِة الكهفَمْن َأْدَرَكه َفْلَيْقرْأ عليه فو  - 4

َفَمْن َأْدَرَكُه ِمْنُكْم َفْلَيْقَرْأ َعَلْيِه َفَواتَِح »: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اللَّه 

  .رواه مسلم« ُسوَرِة اْلَكْهِف 
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ال فَ  من سمع  - 5 جَّ جَل ليأتيه وهو ينَْأ عنه وَل ليبالدَّ أتِِه؛ فإنَّ الرَّ

بهات. ا يبعُث به من الش   َيْحَسُب أنَّه مؤمن فيتبُعه ممَّ

الِ »: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اللَّه  جَّ رواه  «َفْلَيْنَأ َعْنهُ  ؛َمْن َسِمَع بِالدَّ

  .أبو داود
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 وبيان األحاديث الواردة يف ذلك ما يلي:* 

ُه َعنَْها:   - 1 ِه »َعْن َعائَِشَة َرِضَي اللَّ َكاَن َيْدُعو  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسوَل اللَّ

َعَواِت:   بَِهُؤََلِء الدَّ

ي َأُعوُذ بِ  ُهمَّ َفإِنِّ  َك ِمْن فِْتَنِة النَّاِر َوَعَذاِب النَّاِر، اللَّ

 َوفِْتَنِة الَقْبرِ َوَعَذاِب الَقْبرِ، 

 َوِمْن َشرِّ فِْتَنِة الِغَنى، َوِمْن َشرِّ فِْتَنِة الَفْقرِ، 

الِ  جَّ  .متفق عليه «َوَأُعوُذ بَِك ِمْن َشرِّ فِْتَنِة الَمِسيِح الدَّ

اِس ْبنِ   - 2 ُه َعنْهُ َسْمَعاَن رَ  َعِن النَّوَّ َذَكَر » َقاَل: ِضَي اللَّ

اَل َذاَت َغَداةٍ ملسو هيلع هللا ىلص ِه اللَّ  َرُسوُل  جَّ َع َحتَّى ، الدَّ َض فِيِه َوَرفَّ َفَخفَّ

ا ُرْحنَا إَِلْيهِ نَّاُه فِي َطائَِفِة النَّْخلِ َظنَ   ،َعَرَف َذلَِك فِينَا ، َفَلمَّ

 َما َشْأُنُكْم؟  َفَقاَل:

اَل َغَداةً َذكَ  !هِ ُقْلنَا: َيا َرُسوَل اللَّ  جَّ ْضَت فِيِه ْرَت الدَّ ، َفَخفَّ

ْعَت َحتَّى َظنَنَّاُه فِ   ي َطائَِفِة النَّْخِل! َوَرفَّ

اِل َأْخَوُفنِي َعَلْيُكمْ َغْيُر الدَّ  :َفَقاَل  إِْن َيْخُرْج َوَأَنا فِيُكْم َفَأَنا  ؛جَّ
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ِجيُج ، َوإِْن َيْخُرْج َوَلْسُت فِيُكْم َفاْمُرٌؤ َح َحِجيُجُه ُدوَنُكمْ 

 . َخلِيَفتِي َعَلى ُكلِّ ُمْسلِمٍ ُه َنْفِسِه ، َواللَّ 

ُه َشابٌّ َقَططٌ  ى ْبِن  ،، َعْيُنُه َطافَِئةٌ إِنَّ ُهُه بَِعْبِد اْلُعزَّ ي ُأَشبِّ َكَأنِّ

، ، َفَمْن َأْدَرَكُه ِمْنُكْم َفْلَيْقَرْأ َعَلْيِه َفَواتَِح ُسوَرِة اْلَكْهِف َقَطنٍ 

 رواه مسلم.« …

ْرَداِء  بِيأَ  َعنْ   - 3 ُه َعنُْه َأنَّ الدَّ َمْن َحِفَظ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِيَّ َرِضَي اللَّ

ِل ُسوَرِة الَكْهِف  ِمْن آِخرِ َوفِي ِرَواَيٍة:  - َعْشَر آَياٍت ِمْن َأوَّ

الِ - الَكْهِف  جَّ  .رواه مسلم «؛ ُعِصَم ِمَن الدَّ

َمْن »: ملسو هيلع هللا ىلص ، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَّهِ ُحَصْينٍ ْبن  ِعْمَرانَ عن   - 4

ُجَل َلَيْأتِيِه َوُهَو  ِه إِنَّ الرَّ اِل َفْلَيْنَأ َعْنُه؛ َفَواللَّ جَّ َسِمَع بِالدَّ

ُبَهاِت  َّا ُيْبَعُث بِِه ِمَن الشُّ
ِ
ُه ُمْؤِمٌن َفَيتَّبُِعُه َم رواه أبو  «َيْحِسُب َأنَّ

  داود.
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 مقتل الدجال

اَل  اْبُن َمْرَيمَ عيسى ْقُتُل بعد فتنة عظيمة يف األرض ي جَّ  الدَّ

 50بعد عنه المقدس، ت شمال غرب بيت - بَِباِب ُلدٍّ  يف فلسطين

-كيلو مترًا 
(1)

. 

: َسِمْعُت رضي اللَّه عنه ع اْبَن َجاِرَيَة األَْنَصاِري  ُمَجمِّ  قال

ِه  اَل بَِباِب ُلدٍّ »َيُقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوَل اللَّ جَّ رواه  «َيْقُتُل اْبُن َمْرَيَم الدَّ

 .الترمذي

  

                                                            

 (.8/3413مرقاة المفاتيح ) (1)
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 طة توضيحية ألحاديث الدجال:خري

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1XnNqE

Nd-RfV17Bk15AUT69A0DuQiohXb&usp=sharing 

 

 

   

 

 

  

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1XnNqENd-RfV17Bk15AUT69A0DuQiohXb&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1XnNqENd-RfV17Bk15AUT69A0DuQiohXb&usp=sharing


 51   أحاديث الدجال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 أحاديث الدجال  52

 ون الطيالسةيهود يلبس
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 انَسْيَب
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 ياِرَبرية طَ َحُب
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